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   م1٩٤٦ بريلأ 17 يف اليت حصلت على استقالهلا العربية ةالدول 

 العراق   مصر  لبنان 
 

  |سوريا
                         :بالقرنبالكوفة والبصرة ن وواللغوي انتشر اإلخباريون 

 الرابع  الثاين  |الثالث 
 

  اخلامس
 مام حممد بن سعود يف............التقى الشيخ حممد بن عبد الوهاب باإل 

 |الدرعية  العيينة  ءحرميال 
 

  أشيقر
                                       :تتحدث عن حروب واألوديسةة لياذاإل 

 |اليونان    البطاملة  الفرس 
 

  السلوقيون
      :باملدينةالتاريخ  مؤسس مدرسة 

 عروة بن الزبري  شرحبيل بن سعد  عبد اهلل بن العباس 
 

  |ابن شهاب الزهري
 ..... يب التاريخأامللقب ب 

 ديكارت  هيموروس  كانيت 
 
  |هريودوت 

                       :قائد الوحدة األملانية 

 ماتزيين  دانيت  |بسمارك 
 

  فريدريك
     :بعدواملعراج  اإلسراءحادثه جاءت  

 بيعة العقبة األوىل  بيعة العقبة الثانية  اهلجرة للحبشة 
 

  |حصار الشعب
         :املتحدة تطلق على العربية ةمهورياجل 

 مصر والعراق   سوريا والعراق   العراق واألردن 
 
  |مصر وسوريا 

       :عن غريها اخلندق ةغزوما مييز  

 |حتول املسلمني من الدفاع إىل اهلجوم  القضاء على اليهود 

 
 التعرف على املنافقني

 
  قينقاعطرد يهود بين 

          :اهلل بين خالد يف واجه تركي بن عبد 

 جودة  |معركة السبيه   اجلفر 
 

  املعتلى
                                     ضم ........... بريطانيا بامللك عبد العزيز بعد عالقةتكونت  

 احلجاز  |اإلحساء  املدينة 
 

  عسري
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       :حيتاج إىل أن يكون على علم بـــــ على املعلم النبوية السريةوالرسل و األنبياءيتحدث عن قصص  أومعلم يشرح  

 فقه وتفسري  آثار ولغة  فقه ولغة 
 
  |تفسري واللغة    

              ترتيب دخول املدن بعهد امللك عبد العزيز 

 حائل ،احلجاز ،عسري ،اإلحساء   اإلحساء، احلجاز ،عسري حائل، 

 
 عسري احلجاز حائل، ،اإلحساء

 
  |حائل، احلجازعسري،  اإلحساء، 

                          :قصى اتساع هلا بعهدأ الدولة السعودية األوىلبلغت  

 حممد بن سعود   |سعود بن عبد العزيز  عبد العزيز بن حممد 
 

  اهلل بن سعودعبد 
      :العربية بــــ اجلزيرةيف  األنباطقامت مملكة  

 مشال شرق   الوسط  |مشال غرب 
 

  اجلنوب
 هو اسم لـــ....  جديس 

 طريق جتاري  مكان  |قبيله 
 

  معدن
 بقرية...........               قوم لوطعاش  

 أرحيا  |سدوم  مدين 
 

  األحقاف
 هو صنم قوم نيب اهلل..                                     صنم بعل 

 إسحاق   | سالي إ  يعقوب 
 

  يوسف
 :أهنامهيتها غزوه مؤته أ 

 ضد الفرس   أعد هلا الرسول 

 
 املسلمني ساملاعاد منها جيش 

 
  |ضد الروم 

 يف .......هناوند  - القادسية -ذات السالسلتشترك غزوات  

 بعهد ايب بكر  |ضد الفرس   بقيادة خالد بن الوليد 
 
  ضد الروم 

   :بعهد الثانية السعودية الدولةاختذ الرياض عاصمه  

 فيصل بن تركي  |اهلل تركي بن عبد    عبد الرمحن بن فيصل 
 
  سعود بن فيصل 

             :ملدةن تركي بفيصل  من عهد الثانية الفترةاستمرت  

 سنة ٢0  سنوات4  |سنه٢٣ 
 

  سنة ٣٢
         :الوهاب الشيخ حممد بن عبد بدعوةرحب أول من  

 بين خالد  حممد بن سعود  |عثمان بن معمر  
 

  آل زامل
                      :م 1٩1٦ العثمانية الدولةعلى  العربية الثورةقاد  

 عبد اهلل بن احلسني  |الشريف حسني   حممد علي 
 
  فيصل بن احلسني 
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                                .ملك على العراق.............لتنصيب  العشرين اضطرت بريطانيا بعد ثورة  

 الشريف حسني  عبد اهلل بن احلسني  |فيصل بن احلسني 
 

  إدريس بن إدريس
 ......ويعقوب ويوسف وإسحاق إبراهيم األنبياء 

 مشتركني بالتوراة  أنبياء بين إسرائيل  |من أسره واحده 
 

  هاجروا إىل مصر
 املئوية لتأسيس اململكة عام......                                للذكرى  ٢٠٠ و٢٠ ةصدرت فئ 

 هــــ ١٣0٩  هـــ ١٣5١  | هــ ١4١٩ 
 

  هـــ ١٣١٩
 إىل..........               خرج موسى من مصر بعد قتله للمصري  

 |مدين   مصر  فلسطني 
 

  الشام
               :  االبتدائية للمرحلةمهية تدريس التاريخ أ 

 لتعليمه التحليل السياسي  لفهم العالقة بني التاريخ واجلغرافيا 

 
 |لتعليمهم الفهم والتحليل التارخيي 

 
  للتربية الوطنية

 م                                         1٩1٦بني سايكس بيكو  ةتفاقيا 

                   |بريطانيا وفرنسا     بريطانيا والشريف حسني  فرنسا والشريف حسني 
 

  روسيا والشريف حسني
 هــ املوافق     1351أعلن امللك عبد العزيز اسم اململكة العربية السعودية عام  

 مجادى  ٢١سبتمرب ٢٣  مجادى ٢١سبتمرب ٣0  | مجادى ٢6 سبتمرب٢٣ 
 

  ديسمرب ٢١مجادى  ٢١
     الثورة ،اإلصالح الكشوف، النهضة،رتب حسب األحداث التالية  

 ، إيطاليافرنسا ملانيا،أالربتغال،    ، إيطالياملانياأالربتغال،  ،فرنسا 

 
 |ملانيا، فرنسا أإيطاليا، الربتغال،  

 
   الربتغال ، إيطاليا،فرنسا ملانيا،أ

 ر مبدينة........    ولد عبد الرمحن الناص 

 | قرطبة   سرقسطة  أشبيلية 
 

  فاس 
 ......امللكاألمم رفض االنضمام لعصبه  

 | عبد العزيز  سعود بن عبد العزيز  فيصل بن عبد العزيز 
 

  تركي بن عبد اهلل
 سياسية عندما ........      حقق اخلوارج مكاسب  

 مل يستطع أبو جعفر املنصور القضاء عليهم   انتصروا يف بعض املعارك على األمويني 

 
 |أقاموا دويالت يف املغرب  

 
  حاربوا علي يف النهروان

 عرفت قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بكثرة علمائها:   اليتبنجد وعلمي الركز امل 

 |أشيقر  العيينة  الدرعية 
 

  حرميالء
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 :جند كانت يف عهداول حماوله لتوحيد  

 امللك عبد العزيز  بن حممدسعود   |حممد بن سعود  
 

  تركي بن عبد اهلل
                 :بني العهد املكي واملدين أهم ما مييز 

 الصلح بني األوس واخلزرج  |تأسيس اجملتمع اإلسالمي   

 
 املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين

 
  التعرف على املنافقني

                                                   معركة ذات الصواري بعهد  

 معاوية بن أيب سفيان  أبو بكر الصديق  |عثمان بن عفان   
 

  عمر بن اخلطاب
 :فك رموزه إىل معرفته بعلميمكتشف حجر رشيد ل حيتاج مشبليون 

 اللغة والدين  واآلثارالدين   | اللغة واآلثار   
 

  اآلثار والفقه
    :بعلم األممالعراق عن سائر  متيزت 

 الفقه  اآلثار  |الفلك 
 

  التاريخ
                    :ترجع لكتابات الصليبيةاحلروب لدراسة  

 إسالمية ورومانية  السالجقة والعباسيني  |ةإسالمي أوروبية و  
 

  إسالمية وفارسية
 كان مع الدولة....................       ول اصطدام للمغولأ 

 رومانية  السالجقة    |اخلوارزمية 
 

  العباسيني
                   :الصليبية ماراتاالول أ 

 طرابلس  |الرها   بيت املقدس 
 
  أنطاكيا 

     :الدولة هنايةالزاب  معركةتعترب  

 السلجوقية  |األموية  العباسية 
 
  الطولونية 

 ....... من الرياض احلاميةاهلل قام بطرد  تركي بن عبد 

 العراقية  |العثمانية  املصرية 
 

  األلبانية
 اخلليفة...............   بعهد ازدهرت الترمجة 

 أبو جعفر املنصور  |املأمون  األمني 
 

  املهدي
 .............   ـ واستقر بالعزيز بن عفيصان لعمان  امللك عبد أرسل 

 السويق  رأس اخليمة  مسقط 
 

  |الربميي
     معركة عني جالوت يف عهد  

 بيربس  شاهتوران   جنم الدين أيوب 
 

  |قطز
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